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ZDRAVÍ 
 
1. Jakým největším problémům bude podle Vašeho názoru čelit politika v oblasti veřejného 

zdraví v Evropské unii v příštích pěti letech? Jaký způsobem byste je jako komisař řešil s 
přihlédnutím k rozdělení odpovědnosti mezi EU a členské státy? 

 
 
2. V oblasti veřejného zdraví jsou přímé pravomoci Evropské unie poměrně omezené. EU může 

doplňovat národní politiky a podporovat spolupráci mezi členskými státy, avšak klíčové 
součásti politik veřejného zdraví, jako organizace a poskytování zdravotnických služeb, jsou 
výhradně v pravomoci členských států. Členské státy však řeší řadu stejných problémů a 
některé aspekty poskytování zdravotnických služeb se týkají politik Společenství. Měla by 
být podle Vašeho názoru otevřená metoda koordinace zavedena v oblasti veřejného zdraví v 
případě neexistence dalších legislativních pravomocí? 

 
 
3. V oblasti veřejného zdraví jsou přímé pravomoci Evropské unie poměrně omezené. Nějaké 

pravomoci v oblasti veřejného zdraví a podpory zdraví však EU má. EU může doplňovat 
národní politiky a podporovat spolupráci mezi členskými státy, avšak (smazáno) organizace 
a poskytování zdravotnických služeb, jsou výhradně v pravomoci členských států. Členské 
státy však řeší řadu stejných problémů a některé aspekty poskytování zdravotnických služeb 
se týkají politik Společenství. Měla by být podle Vašeho názoru otevřená metoda koordinace 
zavedena v oblasti veřejného zdraví v případě neexistence dalších legislativních pravomocí?  

 
(Navrhl John Bowis místo otázky č. 2) 

 
4. Domníváte se, že by bylo účelné provést srovnávací analýzu systémů zdravotní péče v 

jednotlivých členských státech s cílem zdůraznit hlavní prvky zdravotní politiky každého 
členského státu a podpořit jejich integraci a současně prosazovat vytvoření stálého propojení 
kompetentních orgánů členských států s šířením ověřené praxe? 

(Navrhla Amalia Sartoriová) 
 
 
5. Jak rychle předložíte doporučení o mobilitě pacientů? 
 

(Navrhl John Bowis) 
 
 
6. Ve Smlouvě je uvedeno, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je 

zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. Jak byste zajistil, aby tato zásada byla řádně 
uplatňována v praxi, především v rámci právní úpravy vnitřního trhu? 

 
7. Jak zajistíte, aby Komise věnovala duševnímu zdraví pozornost odpovídající jeho rostoucímu 

podílu na celosvětovém břemenu onemocnění? Jaký pokrok předpokládáte v uplatňování 
procesu hodnocení vlivu na zdraví? 

 
(Navrhl John Bowis jako doplněk k otázce č. 6) 
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Rozpočet 
 
8. Domníváte se, že jsou na rozvoj činností Unie v oblasti veřejného zdraví zajištěny dostatečné 

finanční a lidské zdroje? Jsou podle Vašeho názoru tyto činnosti prováděny a hodnoceny 
odpovídajícím způsobem?  

 
 
9. Jak zajistíte, aby bylo zajištěno odpovídající financování Evropského střediska pro prevenci 

a boj proti chorobám a Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků? 
 

(Navrhl John Bowis) 
 

Nezávislost členů vědeckých výborů 

10. Nedávné jmenování prof. Ragnara Rylandera do funkce v nově vytvořeném vědeckém 
výboru pro zdraví a environmentální rizika – přestože švýcarský trestní odvolací soud v 
prosinci 2003 shledal, že lhal o tajných kontaktech s tabákovým průmyslem a stavěl osobní 
finanční prospěch nad veřejný zájem a vědu – zpochybnilo integritu celého systému 
jmenování do vědeckých výborů EU pro zdraví, životní prostředí a záležitosti spotřebitelů, a 
to především s ohledem na jejich nezávislost a kvalitu poskytovaných doporučení. Jaké 
kroky byste podnikl pro obnovení důvěry široké i odborné veřejnosti v nezávislost a vysokou 
vědeckou úroveň těchto výborů? Souhlasil byste se znovuotevřením otázky jmenování prof. 
Ragnara Rylandera? Jak chcete dosáhnou toho, aby se tato situace neopakovala? 

 
(Navrhla skupina Verts/ALE) 

 
 
Úmrtí a zranění na silnicích 
 
11. Úmrtí a zranění na silnicích v EU představují v oblasti veřejného zdraví významný problém. 

Silniční nehody jsou nejčastější samostatnou příčinou předčasného úmrtí dětí a dospělých do 
35 let věku. Přesto je tento problém zřídkakdy chápán jako záležitost veřejného zdraví. Úmrtí 
a zranění na silnicích jsou stále ve velké míře považována za „osud“, jako by nebylo v silách 
tvůrců politik s tímto problémem něco udělat. To ovšem není pravda, neboť je mnoho kroků, 
které mohou a mají podniknout pro zvýšení bezpečnosti na silnicích. Právě tato nečinnost 
vedla Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) k tomu, že letošní Světový den zdraví 
věnovala prevenci úmrtí a zranění na silnicích.  

 
Budete se ve funkci komisaře pro zdraví řídit doporučením Světové zdravotnické organizace 
a stanete se v Komisi „obhájcem“ bezpečnosti na silnicích? 

 
 

Prosadíte silné zdravotní hledisko do dopravních politik Komise, především do revize 
3. akčního programu silniční bezpečnosti plánované na příští rok? 
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Budete usilovat o to, aby Vaši kolegové v nevyšší možné míře uplatnili doporučení z 
evropské zprávy WHO o prevenci zranění na silnicích? 

 
(Navrhl Anders Wijkman) 

 
 
12. Úmrtí a zranění na silnicích v EU představují v oblasti veřejného zdraví významný problém. 

Silniční nehody jsou nejčastější samostatnou příčinou předčasného úmrtí dětí a dospělých do 
35 let věku. Přesto je tento problém zřídkakdy chápán jako záležitost veřejného zdraví. 
Namísto toho je řešení problému přenecháno tvůrcům dopravní politiky, mezi jejichž priority 
spíše než bezpečnost patří často mnoho jiných oblastí. Právě tato nečinnost vedla Světovou 
zdravotnickou organizaci (WHO) k tomu, že letošní Světový den zdraví věnovala prevenci 
úmrtí a zranění na silnicích a uveřejnění evropské zprávy o prevenci úmrtí a zranění na 
silnicích.  

 
Budete se ve funkci komisaře pro zdraví řídit doporučeními Světové zdravotnické 
organizace a budete v Komisi „obhájcem“ bezpečnosti na silnicích? 

 
 

Budete usilovat o to, aby se na silniční bezpečnost zaměřily udržitelné politiky dopravy a 
veřejného zdraví? 

 
 

Budete usilovat o uplatnění doporučení WHO pro silniční bezpečnost, obzvláště při revizi 
3. akčního programu silniční bezpečnosti?  

 
(Navrhla Ewa Hedkvistová Petersenová) 

 
 
Tabák 
 
13. V posledních patnácti letech byla přijata řada evropských doporučení o boji proti kouření. V 

nedávné minulosti byl úspěšně uplatněn zákaz reklamy a sponzorování a také právní 
předpisy týkající se výroby a označování tabákových výrobků. Budete jako komisař iniciovat 
další krok v boji proti kouření: právní předpisy upravující kouření na veřejných místech a 
pracovištích (včetně restaurací a barů)? 

 
(Navrhl Jules Maaten) 

 
 
14. V nadcházející odborné zprávě vypracované jménem Komise se uvádí, že kouření má v EU 

na svědomí 660 000 úmrtí ročně, a související ekonomické ztráty Společenství jsou 
odhadnuty na 100 miliard eur, tedy 1 % HDP. Domníváte se, že Společenství v současnosti 
dělá v boji s epidemií kouření dost? Co zamýšlíte učinit pro to, aby se tyto ztráty snížily? 

 
(Navrhla skupina Verts/ALE) 
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Chemický průmysl 

15. Nová politika v oblasti chemického průmyslu nazývaná REACH je všeobecně považována za 
„nejtěžší úkol, který měla Komise při plnění cílů udržitelného rozvoje“. Tato politika může 
mít značný vliv na veřejné zdraví. Bývalá komisařka pro životní prostředí Margot 
Wallströmová považovala REACH za „průkopnický návrh“, který „nastolí situaci přínosnou 
pro všechny – pro průmysl, pracující, občany i náš ekosystém“. Od bývalého komisaře pro 
zdraví Davida Byrnea jsme však o REACH neslyšeli mnoho. Sdílíte názor Margot 
Wallströmové o REACH? Jak pevné je Vaše odhodlání pro plnění REACH? Jste připraven 
více zapojit GŘ SANCO vzhledem k významu, jenž by měla politika REACH mít na 
ochranu veřejného zdraví? 

 
(Navrhla skupina Verts/ALE) 

 
Životní prostředí a zdraví 
 
16. V červnu zveřejnila Světová zdravotnická organizace významnou studii, v níž se uvádí, že 

zdraví dětí v Evropě je značně poškozováno životním prostředím. Evropští ministři 
zdravotnictví a životního prostředí přijali akční plán s cílem omezit tato rizika. Komise 
představila na zasedání WHO akční plán, který je zaměřen výlučně na výzkum, místo toho, 
aby nabídla jasná legislativní opatření. Zdá se, že hlavní příčinou této nečinnosti je 
nedostatek politické vůle v Komisi a nevhodná koordinace mezi jednotlivými generálními 
ředitelstvími. Učiníte z revize současných právních předpisů EU a jejich uplatňování prioritu, 
aby jste zajistil, že budou vytvořeny odpovídající standardy pro ochranu zdraví dětí a dalších 
zranitelných skupin obyvatelstva? Byl by jste ochoten se zasazovat o vytvoření zvláštní 
pracovní skupiny v Komisi, která by koordinovala činnost Komise v oblasti životního 
prostředí a zdravotnictví s cílem lépe chránit děti a další zranitelné skupiny obyvatelstva před 
environmentálními riziky? 

 
(Navrhla skupina Verts/ALE) 

 
 
Financování zdravotní péče 

 
17. Mezi financováním zdravotní péče v západní a východní Evropě existuje propastný rozdíl, 

který je dobře zdokumentován. Nyní přišel čas vytvořit „fond soudržnosti pro zdraví“. 
Domníváte se, že by v rámci podpory přísunu financování bylo možné použít vyrovnání od 
společnosti Phillip Morris (společnost Phillip Morris souhlasila s vyplacením 1,2 bilionu eur, 
který byl podvodně odveden z evropského rozpočtu) jako „úvodní dotaci“ pro financování 
oblasti zdravotnictví, a vyhnout se tak zásadě „juste retour“, kdy je tento typ financování 
vrácen členským státům? 

 
(Navrhl Jules Maaten) 

 
Informace o zdraví 
 
18. Jakým způsobem hodláte jako komisař zajistit, aby pacienti a spotřebitelé dostávali co 

nejlepší informace o zdraví? 
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(Navrhl Jules Maaten) 

 
Levné léky zachraňující život 
 
19. Jaké kroky podniknete, abyste zabránil vykoupení levných život zachraňujících léků 

používaných např. při léčbě HIV a AIDS z východní Evropy do zbytku Evropy? Nemyslíte 
si, že jste odpovědný za to, aby pacienti dostali léky, které si zaslouží, a aby tyto léky nebyly 
přesouvány jinam jen kvůli zisku zprostředkovatelů? 

 
(Navrhl Jules Maaten) 

 
Evropské organizace pacientů 
 
20. Uvažujete do budoucna o financování evropských organizací pacientů? 
 

(Navrhl Jules Maaten) 
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BEZPEČNOST POTRAVIN 
 
21. Jakým největším problémům bude podle Vašeho názoru čelit evropská politika v oblasti 

bezpečnosti potravin v příštích pěti letech? Co byste jako komisař učinil pro to, aby na konci 
Vašeho mandátu byly vidět konkrétní výsledky? 

 
22. Legislativní program vycházející z Bílé knihy o bezpečnosti potravin je téměř dokončen. Co 

byste jako komisař učinil proto, aby byly tyto právní předpisy prosazeny?  
 
23. Souhlasíte s tím, že by vedle zajišťování bezpečnosti potravin měla EU prosazovat také 

kvalitu potravin a zdravou výživu? Jaká opatření byste navrhoval pro dosažení těchto cílů?  
 

(Navrhl John Bowis jako doplněk k otázce č. 22) 
 
 
24. Jak zajistíte, aby byla činnost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zahrnující stále 

větší počet úkolů odpovídajícím způsobem financována?  
 

(Navrhl John Bowis jako doplněk k otázce č. 22) 
 
 
25. Jaká opatření byste přijal k zajištění vysoké úrovně ochrany a posílení kontrol na nových 

vnějších hranicích EU? Máte k dispozici odpovídající lidské zdroje? 
 
26. Co uděláte pro zvýšení kapacity a efektivity Potravinového a veterinárního úřadu? 

(Navrhl John Bowis jako doplněk k otázce č. 25) 
 
 
27. Ve Smlouvě je uvedeno, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je 

zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. Jak byste zajistil, aby tato zásada byla řádně 
uplatňována v praxi v oblasti bezpečnosti potravin a v souvislosti s právní úpravou vnitřního 
trhu? 

 
 
Označování potravin 
 
28. Spotřebitelé by při nákupu potravin měli být schopni činit kvalifikovaná rozhodnutí. Právní 

předpisy Společenství o označování potravin hrají při těchto rozhodnutích klíčovou roli, a to 
především s ohledem na údaje o nutričních hodnotách, na prohlášení související se zdravím, 
na označování kvality potravin a výrobní postupy jako např. používání GMO. Jaká opatření 
přijmete, aby byli spotřebitelé řádně informováni a abyste zabránil zavádějícím 
marketingovým postupů, zejména vůči dětem? 

(Navrhla skupina Verts/ALE) 
 
 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN 
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Realizace 
 
29. V oblasti životního prostředí byla zavedena praxe pořádání „realizačních setkání“, během 

nichž zástupce Komise odpovídá na otázky poslanců EP týkající se uplatňování konkrétních 
částí právních předpisů. Považoval byste za užitečné, aby byla tato praxe rozšířena i na 
oblasti zdraví a bezpečnosti potravin?  

 
Vztahy se specializovanými agenturami 
 
30. V uplynulém roce posílil trend vytvářet specializované agentury, a to i v oblastech 

bezpečnosti potravin a zdraví. Co soudíte o tomto vývoji a jakou podobu by měly mít vztahy 
mezi Komisí a takovými agenturami? 

 
 
Úloha Společného výzkumného střediska 
 
31. Jakou úlohu by mělo hrát Společné výzkumné středisko v Ispře v kontextu veřejného zdraví 

a bezpečnosti potravin v Evropské unii? 
 

(Navrhla Erna Hennicot-Schoepgesová)  
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